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Betr. Advies 04-2019

Geachte leden van het college van Burgemeester & Wethouders,

We hebben met veel aandacht de diverse onderdelen gelezen en komen tot de volgende adviezen:
Algemeen:
In plaats van de genoemde percentages voor de diverse onderdelen van 100, 110, 120 en 130%
adviseren we over te gaan tot een voor alle regelingen geldend percentage van 120%, dan wel te
harmoniseren met de buurgemeenten. Daardoor kunnen ouderen met geen of nauwelijks pensioen
ook gebruik maken van de diverse regelingen.
1.Individuele inkomenstoeslag:
Voor vergunninghouders die een aanvraag doen is het passend om bij het inkomen mede rekening
te houden met eventuele bezittingen in het moederland.
2.1 Medische kosten:
Wij adviseren om naast de bestaande gemeentepolis Compleet, tot opname van de goedkopere
gemeentepolis Compact, inclusief opname van de gemeentelijke bijdrage van € 10 per maand.
Dankzij de verzekeringskorting wordt daardoor de aanvullende verzekering prima gedekt.
Wel moet goed worden uitgelegd dat bij ‘ Compact’ de aanvullende vergoedingen minder zijn en de
eigen bijdragen Wmo en Wlz niet worden gedekt. Om tot een goed welslagen van deze regeling te
komen dienen ouderenbonden en gehandicaptenorganisaties zich hiervoor in te spannen; we zien
ook een taak voor de gemeente en de verzekeraar om een goede reclamecampagne op te zetten.
2.3 Overige medische kosten:
We adviseren tot harmonisatie van de bedragen met de eerder gemaakte keuze bij 2.1. Ook bij
artikel 8 de premiebijdrage ook laten gelden voor gemeentepolis Compact.
3. Advocaatkosten e.d.
We adviseren om de voorgestelde termijn van één maand te veranderen tot minimaal zes weken.
5.3.2. Kinderopvang voor deelname inburgeringscursus
We vinden het absoluut niet nodig dat de gemeente de eigen bijdrage voor de kinderopvang toeslag
voor zijn rekening neemt.
Met de overige voorgestelde wijzigingen zij we het eens.
Wij hopen u met deze vragen en adviezen van dienst te zijn geweest.
Met vriendelijke groet,

Fred Bertrand, Voorzitter wmoraad@stedebroec.nl
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